
 

 

Verksamhetsberättelse för år 2018 Peter Casselsällskapet 

Styrelsen för Svenska Peter Casselsällskapet får härmed avge berättelse över verksamheten 

under tiden 1 januari – 31 december 2018. 

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande: 

Ordförande: Britt Stenman  

Vice ordförande: Maria Lindgren 

Kassör:              Ann Johansson 

Sekreterare: Jan Hultman 

Ledamöter Gunnel Asp 

             Göran Bohlin  

Marita Forsman 

Karin Damén, (adjungerad) fram till 15 sept 

Revisorer: Jerker Carlsson 

Gerd Pettersson 

Revisionssuppleant: Mary Dahlström 

Valberedning: Jerker Carlsson  

                Kjell Lernedal 

              Sigvard Olsson 

Antalet medlemmar har under året varit 77. Av dem är 7 hedersmedlemmar, 4 bosatta i 

USA. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. 

Årsmötet hölls på Café Columbia den 28 april 2018. Efter sedvanliga mötesförhandlingar 

berättade de inbjudna gästerna, Lena Skördeman och Claes Skördeman från Andrew 

Petersonsällskapet, om arbetet med den bok som sällskapet gav ut 2017: Andrew 

utvandraren. Med plog och penna. 

Därefter informerade Karin Damén och Sofia Fälth om arbetet med moderniseringen av 

Emigrantmuséet. 
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Följande val förrättades:  

Ordföranden, Britt Stenman valdes om för ett år. Till styrelseledamöter för två år valdes: 

Gunnel Asp, Göran Bohlin, Jan Hultman och Ann Johansson. Till adjungerad ledamot för 

Kinda kommun för två år valdes Karin Damén. Till revisor för två år valdes Gerd Pettersson. 

Revisorsersättare Mary Dahlström valdes om för ett år. Valberedningen bestående av: Jerker 

Carlsson (sammankallande), Kjell Lernedal och Sigvard Olsson valdes om för ett år. 

Ledamöterna Maria Lindgren och Marita Forsman samt revisor Jerker Carlsson valdes för två 

år 2017 och kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.  

Under året har följande tidigare styrelsemedlemmar avgått och avtackats för sina 

uppskattade insatser: Bo Herngren, Jan Tidman, Göran Bohlin och Karin Damén. 

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr per år för enskild medlem och 50 kronor vardera för 

ytterligare familjemedlemmar.  

Två medlemsbrev har skickats ut under året. 

 

Allmänt 

2018 har varit ett år präglat av fördjupade kontakter med andra föreningar inom området 

emigration/migration. Peter Casselsällskapet har nu ömsesidiga medlemskap i Andrew 

Peterson Sällskapet, Vilhelm Mobergsällskapet och Swedish-American Historical Society. 

Östgöta Genealogiska Förening inbjöd till utökat samarbete kring deltagande vid 

Släktforskardagarna i Växjö i september. Samarbetet med Kinda Kommun har varit gott, men 

försvårats av ovisshet kring utvecklingen av Emigrantmuséet och byte av arrendator till Café 

Columbia. Ett nedskrivet avtal mellan Peter Casselsällskapet och Kinda kommun gällande 

parternas ansvarstagande för muséet har diskuterats, men beslut om detta hänsköts till 

kommande år. 

Duken 

I den Digitala Duken finns berättelser och fakta från den tidiga utvandringen från Kinda 

lagrade digitalt. Duken ägs av Peter Casselsällskapet och är tänkt som ett komplement till 

Emigrantmuséet. Under året har materialet bearbetats och kompletterats med fler 

översättningar och inläsningar. Sällskapet har inbjudits att förevisa Duken på olika ställen 

t ex DIS i Mjölby, Asby hembygdsförening och flera äldreboenden.  Peter Casselsällskapet 

inbjöds i att ställa ut duken under Släktforskardagarna i Växjö i början av september. Temat 

för dagarna var Migration.  Mässan var välbesökt och intresserade från hela landet stannade 

vid Sällskapets monter. Duken har också figurerat i pressen. I april presenterades Den 

Digitala Duken och Kisa Emigrantmuséum i Aftonbladets bilaga: Hem och Trädgård. 

Vid ett styrelsemöte togs beslut om att Sällskapet ska ta ett arvode för visning av duken och 

att reseersättning ska utbetalas till föredragshållarna. 
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Etapp 2 av duken har påbörjats och där kommer emigration från andra länder/immigration 

till Sverige att dokumenteras. Riksantikvarieämbetet har beviljat ett kulturarvsbidrag för 

detta.  

Hemsidan mm 

Den nya hemsidan kom igång i början av året. Den är informativ och lättläst och underlättar 

kontakt med medlemmarna, både vad gäller allmän information och personliga 

förfrågningar. Sällskapet köper uppdateringstjänster av Mia Sandell vid behov.  

För att underlätta ekonomiska transaktioner har ett betalkort utställt på ordförande 

införskaffats och även ett Swishkonto för inbetalning av t ex medlemsavgift eller bokköp, 

båda i Kinda-Ydre Sparbank. 

Studentutbytet 

Även 2018 deltog Peter Casselsällskapet tillsammans med Andrew Petersonsällskapet och 

Vasaorden av Amerika i samarbetet kring studentutbytet med USA. Två ungdomar från Kinda 

och Ydre fick möjlighet att besöka Fairfield i Iowa sommaren 2018 och bo som gäster i olika 

värdfamiljer. Daniel Andersson från Ydre och Moa Hoffstedt, Kinda, har båda berättat om sin 

spännande och berikande resa på sammankomster i Sällskapen och de har även skrivit om 

sina upplevelser och erfarenheter i tidningsartikel och blogg.  

Emigrantkväll 

I november inbjöds till en emigrantkvälll på Café Columbia. Nya inslag i den Digitala Duken 

presenterades och inläsarna tackades. Moa Hoffstedt visade bilder och redogjorde på ett 

mycket medryckande sätt för sitt amerikaäventyr. Ett uppskattat inslag i kvällens program 

var när Gudrid Hansen och Fred Johansson berättade i ord och ton om Dorothea Florén, 

hemvändaren som startade Café Columbia redan 1921. 

Peter Casselsällskapet har som ett mål att medverka till att lokal kulturhistoria bevaras och 

uppmärksammas, därför skickades personliga inbjudningar till emigrantkvällen till några av 

de förtroendevalda i samhällsbyggarnämnden i hopp om att väcka/öka intresset för de 

frågorna. 

 Margot Rodin 

Margot Rodin och hennes framlidne make, Kurt Rodin, var delaktiga i grundandet av Peter 

Casselsällskapet 1993 och de har båda bidragit med kunskap, föremål och dokument till 

muséet och arkiven. Under våren fördes samtal med Margot om hur dessa bäst skulle 

bevaras. Efter Margots bortgång i december har ett testamenterat arv omfattande 

dokument, litteratur och även ett visst kapital tillfallit Peter Casselsällskapet. 

Kevin Proeschholdt, Minneapolis, och Earl Chuck, Iowa, med familjer donerade 200 USD till 

Peter Casselsällskapet till minne av makarna Rodin. 
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Amerikaveckan 2019 

Planeringen för Amerikaveckan och Peter Casseldagen år 2019 startades under hösten. Peter 

Casseldagen kommer att firas i kvarteret Vråken och på Kisa-Västra Eneby Hembygdsgård 

den 20 juli 2019. 

Tack 

Styrelsen framför sitt varma tack till Kinda kommun, och till Peter Casselsällskapets 

medlemmar för visat engagemang och stöd i vårt arbete att sprida kulturarvet om den 

svenska emigrationen från våra trakter. 

Styrelsen för Svenska Peter Casselsällskapet 

2019-05-19 

 

Britt Stenman Maria Lindgren Ann Johansson 

 

Jan Hultman         Gunnel Asp Marita Forsman   
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